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 1396تعاوني سنجش 3آزمون جامع رياضيات تجربي هاي پرسش نقد
 

 

تون نكرده باشه و از زمان باقي  هبا عرض سالم و خسته نباشيد به داوطلبان عزيز كنكور سراسري. اميدوارم ماراتن كنكور خيلي خست

 مونده تا كنكور به خوبي استفاده كنيد.

 نگاه كلي:

ي به كنكور بندي هم تا حد به كنكور داشت. بودجه يخرداد نسبت به دو آزمون سنجش قبلي مشابهت بيشتر 5سؤاالت آزمون تعاوني سنجش 
شود كه يكي از انتگرال  دارد. مثالً از مبحث انتگرال دو تست در كنكور مطرح ميبندي سؤاالت وجود  نزديك بود ولي همچنان اشكاالتي در بودجه

از انتگرال نامعين در اين آزمون سؤال نداده بود. مورد ديگري كه در اين آزمون به چشم  محترم ديگري از انتگرال نامعين است كه طراح و نمعي
مباحث مشتق و از شود. در اين آزمون  تست از اين مباحث مطرح مي 2يا  1ور معموالً و تصاعد بود كه در كنك هسؤال از مباحث دنبال 3آمد  مي

تست از مباحث حد و  3تست مطرح شده و همانند آزمون قبلي از سؤاالت نموداري كاربرد مشتق خبري نيست. در اين آزمون  4كاربرد مشتق 
هاي اخير بوده مطرح نشده و فقط  مثلثاتي كه پاي ثابت در كنكور سال ي دلهشود. سؤال از معا تست مطرح مي 2پيوستگي طرح شده كه در كنكور 

ي  آموزان در جلسه ي دانش شواري داشت و حل آن از عهدهدي  از مثلثات پايه دوم و سوم سؤال مطرح شده است. به جز بعضي سؤاالت كه محاسبه
 قابل حل بود.و ه در اين آزمون استاندارد اي نداشتند. سؤاالت هندس ها محاسبات پيچيده آزمون خارج بود. تست

 

 ها: بررسي سطح پرسش

 155ـ  154ـ  151ـ  150ـ  146ـ  145ـ  144ـ  143ـ  140ـ  139ـ  137ـ  136ـ  134 ـ 128 ـ  126 هاي ساده: پرسش

 141ـ  153 ـ 152 ـ 149ـ  142ـ  135ـ  132ـ  131ـ  129ـ  127 هاي متوسط: پرسش

 148ـ  147ـ  138ـ  133ـ  130 سؤاالت دشوار:

 
 شود. ضعيف محسوب مي 30متوسط و  زير  45تا  35خوب، بين  60تا  50عالي، بين  65در اين آزمون درصد باالي 

 

  ابتكاري و نو: هاي پرسش

سؤاالت ابتكاري به شمار  ءجز ا تا به حال در كنكور نيامدههاي كتاب مطرح شده ام به دليل استفاده از نمودار توزيع نرمال كه در تمرين 127سؤال 

 آيد. مي
 

 دشوار يا داراي محاسبات پيچيده: هاي پرسش

 حل اين سؤال نياز به ابتكار عمل داشت و بايد از تلفيق و استفاده درست از هر كدام از معادالت  :130سؤال 

)b ac a b c a b c= + + = + + =, ,2 2 2 2 364  رسيدند. ) به جواب مي26

كرديد و با استفاده از مجموع زواياي داخلي مثلث به  عات داده شده در صورت سؤال بايد شكل را رسم ميبراي درك درست از اطال :133سؤال 

ي اين كارها در  شيب را بيابيد كه انجام همه ،سازد پي ببريد تا بتوانيد با تانژانت گرفتن از اين زاويه ها ميxقسمت مثبت محور  بااي كه خط  زاويه
 دقيقه كار دشواري است. 2زمان نهايتاً 
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xاگر ابتدا تابع  :147سؤال  xf (x) x
x x
−

= = − +
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2 2 331 دهند)  سازي را انجام نمي آموزان اين ساده تبديل كنيم (كه تعداد زيادي از دانش 1

 گير خواهد بود. اين سؤال وقتشود در غير اين صورت محاسبات  تر حل مي سؤال ساده

 بشناسد و پس از رسم آن سؤال قابل حل خواهد بود.را  3براي حل اين سؤال داوطلب بايد شكل تابع درجه  :148سؤال 

ه شود ك گذرد) معموالً نقاطي داده مي اي كه از سه نقطه مي شود (دايره در كنكور سراسري معموالً زماني كه اين سؤال مطرح مي :149سؤال 

يك نقطه ديگر) كه اين مورد در اين سؤال رعايت نشده و طول از مبدا  أ،دايره و حل آن ساده باشد (مثالً عرض از مبد ي ها در معادله جاگذاري آن
 بود.

كه بفهمند  آموزان انتظار داشت از دانش محترم طراح .كار سختي بود ،حل سؤالي كه هم محاسبات دشوار داشت و هم پي بردن به راه :138سؤال 

+ + =10 55 25 +و همچنين بدانند كه براي حل بايد  90 = −10 55 90  و نهايتاً از دو طرف رابطه تانژانت بگيرند تا بتوانند سؤال را حل كنند. 25

 

 

 پور افشين ملّاك مهندس

 با همكاري دكتر سينا يادگاري
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